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להלן: כמפורט ידע, .24

לשימוש או ייצור לפיתוח, דרוש ואשר 24(ב), חימוש בפרט הכלול ידע, (א)
החימוש; ברשימת מפוקחים אשר בפריטים

להלן: כמפורט ידע (ב)

של ותיקון, אחזקה תחזוק, תפעול, הרכבה, לתכנון, אשר דרוש ידע (1)
החימוש, אפילו ברשימת מבוקר אשר ציוד בעבור שלמים מיתקני ייצור

מפוקחים; אלה אינם ייצור של מיתקני הרכיבים אם

הוא אם גם (נק"ל), קלים נשק של כלי וייצור לפיתוח דרוש אשר ידע (2)
עתיקים; קלים נשק כלי של חיקויים לייצור משמש

ציוד רעילים,  בחומרים שימוש או ייצור לפיתוח, דרוש ידע אשר (3)
7(א) חימוש פרטי לפי מפוקחים אשר ותרכובות רכיבים או להם הקשור

מפוקח; בלתי לגבי פרט ישימים שהם גם במקרה וזאת (ו); עד

תרביות או בביופולימרים שימוש או ייצור לפיתוח, דרוש אשר ידע (4)
7(ז); חימוש פרט לפי מפוקחים אשר ספציפיים תאים של

אשר ביו–קטליסטים, של לשילוב בלעדי באופן דרוש אשר ידע (5)
בחומר או צבאיים  נשאים בחומרים  7(ח)(1) חימוש פרט לפי מפוקחים

צבאי;

להלן: כמפורט ידע, ולמעט-

הפעלה, להתקנה, נדרש אשר (המינימום) המזער במסגרת הוא אשר (1)
שהיצוא שלהם או מפוקחים שאינם פריטים של ותיקון, אחזקה (בדיקות)

אושר;

המזערי המידע או בסיסי, מדעי מחקר הכלל, נחלת הוא אשר (2)
פטנט; תהליכי בקשת בעבור נדרש (המינימלי) אשר

אזרחיים תעבורה אמצעי של רציפה להנעה מגנטית, השראות של (3)
ציבוריים.  או

(31 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח כ"ב
ברק אהוד  (3-3792 (חמ

הביטחון שר   

התשס"ח-2008 טילים), (ציוד ביטחוני יצוא על הפיקוח צו

ביטחוני,  יצוא על הפיקוח "ציוד טילים" שבסעיף 2 לחוק ההגדרה בתוקף סמכותי לפי  
הכנסת,  של ועדת החוץ והביטחון ובאישור 45 לחוק, החוק), וסעיף התשס"ז-12007 (להלן -

לאמור: מצווה אני

עלהגדרה פיקוח  בדבר המשטר של וטכנולוגיה תוכנה הציוד, נספח - "הנספח" זה, בצו  .1
הפרקים ראשי אשר (MTCR - Missile Technology Control Regime) טילים טכנולוגיית
המוסמכת הרשות במשרדי לעיון הציבור מופקד עותק שלו ואשר בתוספת מפורטים שלו

.http//:www.exportctrl.mod.gov.il שכתובתו שלה האינטרנט ובאתר

טילים טילים.ציוד ציוד הם , לזמן מזמן כעדכונו בנספח, המנויים פריטים (א) .2

שנה,  כל של וב–30 ביוני בינואר ב–31 בשנה, פעמיים תעדכן המוסמכת הרשות (ב)
שלה. ובאתר האינטרנט המוסמכת הציבור במשרדי הרשות לעיון הנספח המופקד עותק את

 תוספת
(1 (סעיף

ציוד על המשטר בדבר פיקוח של וטכנולוגיה תוכנה של נספח הציוד, הפרקים ראשי
(MTCR – Missile Technology Control Regime) טילים וטכנולוגיית

א' חלק

מבוא

הגדרות

טרמינולוגיה

ב' חלק

1 קבוצה

שלמות. שיגור מערכות :1 פרט

שלמות. שיגור במערכות לשימוש הניתנות תת–מערכות :2 פרט

ג' חלק

2 קבוצה

הנעה. וציוד הנעה רכיבי :3 פרט

הדף. חומרי וייצור כימיקלים הדף חומרי :4 פרט

עתידי) לשימוש (שמור ריק :5 פרט

מבנה. וחומרי חומנית והשקעה הצפפה מרוכבים, מבנה חומרי ייצור :6 פרט

עתידי) לשימוש (שמור ריק :7 פרט

עתידי) לשימוש (שמור ריק :8 פרט

ומציאת כיוון.  ציוד ניווט :9 פרט

טיסה. בקרת :10 פרט

אוויוניקה. :11 פרט

תמיכה בשיגור. :12 פרט

מחשבים. :13 פרט

לדיגיטלי. אנלוגי מתמרים :14 פרט

לניסויים. ואמצעים ציוד :15 פרט

תכנון. ואינטגרציית מידול סימולצית :16 פרט

חמיקה. :17 פרט

גרעיניים. אפקטים מפני הגנה :18 פרט

אחרות. שלמות שיגור מערכות :19 פרט

אחרות. תת–מערכות :20 פרט

31 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת כ"ב
ברק אהוד  (3-3757 (חמ

הביטחון שר   
__________

1 ס"ח התשס"ז, עמ' 398.
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שנה,  כל של וב–30 ביוני בינואר ב–31 בשנה, פעמיים תעדכן המוסמכת הרשות (ב)
שלה. ובאתר האינטרנט המוסמכת הציבור במשרדי הרשות לעיון הנספח המופקד עותק את

 תוספת
(1 (סעיף

ציוד על המשטר בדבר פיקוח של וטכנולוגיה תוכנה של נספח הציוד, הפרקים ראשי
(MTCR – Missile Technology Control Regime) טילים וטכנולוגיית
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הנעה. וציוד הנעה רכיבי :3 פרט

הדף. חומרי וייצור כימיקלים הדף חומרי :4 פרט

עתידי) לשימוש (שמור ריק :5 פרט
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אוויוניקה. :11 פרט

תמיכה בשיגור. :12 פרט

מחשבים. :13 פרט

לדיגיטלי. אנלוגי מתמרים :14 פרט
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תכנון. ואינטגרציית מידול סימולצית :16 פרט

חמיקה. :17 פרט

גרעיניים. אפקטים מפני הגנה :18 פרט

אחרות. שלמות שיגור מערכות :19 פרט

אחרות. תת–מערכות :20 פרט

31 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת כ"ב
ברק אהוד  (3-3757 (חמ

הביטחון שר   




